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A Feliu Formosa

Jordi Argenter

Gràcies, moltíssimes gràcies, Feliu, per aquest recull de la teva poesia completa (del 1972 al 2002) que
acaba de publicar Edicions 62 amb el mateix títol, Darrere el vidre, que porta un dels teus poemes més
subjugadors dels onze llibres que componen el volum. Per molts anys puguis gaudir del reconeixement
dels lectors catalans, i no catalans, perquè t'ho mereixes. És tan diversa i original la teva poesia que
quan l'any 1973 van veure la llum els teus dos primers llibres, Albes breus a les mans i Llibre de les
meditacions, ja molts dels que els ressenyaren no sabien on enquadrar-te perquè no responies ni al
corrent del vell realisme social ni al dels nous formalistes. Tu mateix ho has reconegut: "Quan vaig
començar a publicar poesia, de seguida se'm va considerar un outsider, i jo encara m'hi considero". Sí,
Feliu, tu no has fet camí a remolc de les modes, tu has fet drecera, com tots els grans poetes i, per això,
alguns lectors joves potser encara no et coneguin, perquè no formes part de cap cercle mediàtic i
perquè sempre has treballat amb una gran discreció. Un crític finíssim com Enric Sòria diu, en el
magnífic pròleg que fa al llibre, que no acabes d'ocupar el lloc que et correspon en el panorama literari
català.

Avui, a mi, que no sóc un crític, m'agradaria simplement fer partícip del meu entusiasme per la teva
poesia tot el jovent que encara no la conegui. Els diria que comencessin per una obra mestra que a mi
em va sotragar de dalt a baix quan la vaig llegir l'any 1977. Em refereixo al Cançoner, els vint poemes
que vas escriure després de la mort sobtada de la teva dona, l'actriu Maria Plans. Són uns poemes
trasbalsadors i memorables. Assoleixen una intensitat lírica tan gran que, a mi, em recorda la d'algunes
peces de Salvat-Papasseit o de Rosselló-Pòrcel. Amb aquesta lectura, els que no et coneguin,
quedaran tan fascinats, que en voldran més. Bé, aleshores els prego que vagin a les pàgines de
Semblança, el llibre que recull quinze poemes d'amor encapçalats tots amb versos de Pedro Salinas. En
ells predomina una expressió no tan espontània com en el Cançoner, però la seva lectura és també molt
seductora. Després d'aquests dos llibres, els recomanaria Al llarg de tota una impaciència, recull què
testimonia una evolució que va cap a la contenció lírica -aquí ja no domina el tema amorós- i cap a un
estalvi dels recursos retòrics que no impedeix que el lector ensopegui amb alguns poemes magistrals.
Naturalment aquesta tria és molt personal i respon a la meva experiència de lector, tot i que, pel que he
vist en unes declaracions que has fet, coincideix amb la teva. Els que arribin fins aquí estic segur que
voldran conèixer tota la teva obra i se l'aniran administrant lentament al llarg dels dies.

Per acabar, Feliu, voldria agrair-te igualment la immensa i exquisida tasca que has portat a cap com a
traductor, dramaturg, director teatral i actor, que tots esperem que un dia se't vegi plenament
reconeguda.
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